
Ужо больш як дзе сяць га доў Бел тэ ле ра-
дыё кам па нія пра во дзіць рэс пуб лі кан скі дзі-
ця чы кон курс, які ад на ча со ва з'яў ля ец ца 
на цы я наль ным ад бо рам на дзі ця чае «Еў-
ра ба чан не». Сё ле та бе ла рус кі ад бор пра-
хо дзіць па звык лай схе ме: пры ём за явак і 
пра слу хоў ван не, фі наль ны га ла-кан цэрт і 
пад рых тоў ка на ша га прад стаў ні ка да між-
на род на га пе сен на га фо ру му, які ад бу дзец-
ца 15 ліс та па да ў го ра дзе Ва ле та (Маль та).

Для ўдзе лу ў кон кур се не аб ход на ў тэр мін да 
9 чэр ве ня ўключ на на пра віць за яў ку каш тоў най 
бан дэ рол лю на ад рас Бел тэ ле ра дыё кам па ніі: 
220807, вул. Ма ка ён ка, 9, з па мет кай «На рэс-
пуб лі кан скі кон курс «Пес ня для Еў ра ба чан ня». Не 
паз ней за 17 чэр ве ня жу ры па він на вы зна чыць ад 
7 да 10 юных вы ка наў цаў і ка лек ты ваў для ўдзе лу 
ў фі наль ным кан цэр це. Той, у сваю чар гу, ад бу-
дзец ца 29 жніў ня.

…На конт коль кас ці за явак, ад зна чы ла ня-
змен ны ку ра тар бе ла рус ка га ад бо ру, вы ка наў-
чы прад зю сар тэ ле ка на ла «Бе ла русь 2» Люд мі ла 
Ба ра дзі на, мер ка ваць па куль што ра на: «З го да 
ў год мы на зі ра ем ад ну і тую ж кар ці ну: спа чат ку 
пра цэс ідзе па воль на, а ў апош нія 3–5 дзён пры-

ёму па сту пае асноў ная коль касць за явак. Але я 
ўсё ж раю ах вот ным паў дзель ні чаць у ад бо ры па-
спя шац ца. Бо, як па каз вае прак ты ка, бан дэ роль 
мо жа іс ці да во лі доў га, а 13 чэр ве ня, хут чэй за 
ўсё, жу ры ўжо збя рэц ца на па пя рэд няе пра слу-
хоў ван не». Да рэ чы, ся род ужо да сла ных за явак 
ёсць не каль кі ім ёнаў, зна ё мых слу ха чам па па-
пя рэд ніх ад бо рах. На прык лад, Кі рыл Ер ма ко віч, 
які ра ней вы сту паў у якас ці вы ка наў цы, ця пер 
спра буе свае сі лы і ў якас ці аў та ра пе сень.

Як ад зна ча юць ар га ні за та ры, апош нім ча сам 
фар мат дзі ця ча га кон кур су змя ніў ся: ён кры ху 
«па ста леў» і ары ен ту ец ца ця пер на пад лет каў 
ва ўзрос це ад 10 да 15 га доў, а ў пес нях юных 
ар тыс таў да пус ка юц ца анг ла моў ныя ўклю чэн-
ні — праў да, не больш чым 25% і толь кі пры ўмо-
ве вы дат на га вы маў лен ня. Ад нак да лё ка не ўсе 
ка рыс та юц ца гэ тым да зво лам. «Аса біс та я ўсё-
та кі вы сту паю за тое, каб у нас бы ло як ма га 
больш пе сень на бе ла рус кай мо ве, — за ўва жы ла 
Люд мі ла Ба ра дзі на. — Так, у на шай кра і не дзве 
дзяр жаў ныя мо вы, і за яў кі пры ма юц ца на абедз-
вюх. Але ме на ві та бе ла рус кая та кая пры го жая, 
мі ла гуч ная, пя ву чая і так доб ра кла дзец ца на 
му зы ку — ча му ўсё гэ та не па ка заць?» 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Зо на Х.
8.45 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІІ сту пе-
ні агуль най ся рэд няй аду ка-
цыі (з сур да пе ра кла дам).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 «Зор нае жыц цё». «Топ 
зо рак, якія аб ня сла ві лі ся». 
Част ка 1-я.
12.10 Маст. фільм «Вій».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ме лад ра ма «Улет ку я 
ад даю пе ра ва гу вя сел лю».
17.20 На шы.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Сім вал Пе ра мо гі».
22.15 Дра ма «Снай пе ры. Ка-
хан не пад пры цэ лам». 1-я і 
2-я се рыі.
0.25 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
1.10 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.10, 21.00 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Пят роў-
ка, 38».
10.40, 1.25 Се ры ял «Раз вед-
ка».
11.40 Каз ка «Ма ма».
13.10 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
13.40 Тра гі ка ме дыя «Га лоў-
нае — не ба яц ца!».
15.40, 0.45 «Пе ра за груз ка». 
Ма ла дзёж нае ток-шоу.
16.25, 23.35 Ме лад ра ма 
«Вя лі кі пе ра пы нак». 1-я се-
рыя.
18.55, 22.35 Се ры ял «Рэ аль-
ныя хлоп цы».
19.55 «Су пер ін ту і цыя. Біт ва 
па лоў».

21.20 Ха чу ў тэ ле ві зар!
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.45, 15.00, 16.50, 
21.05, 0.10 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.55, 15.10, 0.20 «Сім-
ва лы эпо хі». Аў та мат для га-
зі роў кі.
8.20 Дзі ця чы фільм. «Пі тэр 
Пэн». Па вод ле апо вес ці 
Дж. Ба ры.
10.00, 21.55 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.30, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.15, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Ся мё-
на Ге ру са.
11.45, 14.30, 19.10 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».
11.50 «Ве чар па мя ці тэ ле-
жур на ліс та Аляк санд ра Чу-
ла на ва».
13.10 «Едзем у Кі тай». Пе-
кін.
13.35 «Зям ля, якая дае мне 
сі лы». Дак. фільм.
14.00 «Скарб ні ца Ма гі лёў-
шчы ны». Пус тын кі. Чу да дзей-
ны воб раз.
14.35 «Ка ра ні». Бельск. Па эт 
Жэ ня Мар ты нюк, які жы ве ў 
Поль шчы.
15.20 Се ры ял «Пе ла гія і бе-
лы буль дог».
18.25 «О Бе ла русь, мая шып-
шы на...». Дак. фільм.
18.50 М/ф.
19.15 «Па да рож жа са сма-
кам». Іс па нія.
19.50 Се ры ял «Да ста еў-
скі».
20.45 Ка лы хан ка.
22.25 «На валь ні ца». Маст. 
фільм.

8.10 Ва лей бол. ЧЕ-2015. Ад-
бо рач ны тур нір. Муж чы ны. 
Да нія — Шве цыя.
10.15 Ва лей бол. ЧЕ-2015. Ад-
бо рач ны тур нір. Муж чы ны. 
Тур цыя — Бе ла русь.

12.15 Аў та спорт. burn-Дрыфт. 
2-і этап Рrеstіgіо — Ус ход не-
еў ра пей ска га чэм пі я на ту 
(ЕЕDС).
13.50 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру сі.
«БА ТЭ» (Ба ры саў) — «Наф-
тан» (На ва по лацк).
15.40 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Этап Куб ка све ту ў Мін ску. 
Фі на лы.
18.25 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар-
пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 
«Ды на ма» (Мінск).
20.15 Час фут бо ла.
21.00 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Этап Куб ка све ту ў Мін ску. 
Шоу зо рак.
22.35 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру-
сі. Фі нал ча ты рох. Муж чы ны. 
Фі нал.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Час абе даць!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. 
«Па ля ван не на Ра дзі ві лаў». 
Фільм дру гі.
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Вай на ма шын».
22.40 Дра ма «Ва ен ны ны-
рэц».
1.00 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 16.30, 19.30, 
22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».

9.50 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ча ты ры вя сел лі».
13.55 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў». Гру-
па «Скай Тай» су праць гру пы 
«Ме ры лін Ман ро».
15.30 «Ін шая кра і на». «Ар ме-
нія: дзяр жа ва з вы трым кай».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Мае цу доў ныя...».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Дзяў чы-
на ка ля во зе ра».
22.05 «Гля дзець усім».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.20 «NEXT». Се ры ял.

5.00 «180 хві лін».
7.15, 23.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Фа то граф».
10.10 Маст. фільм «Тай на 
жа лез ных дзвя рэй».
11.30 «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05 Дак. фільм «Се ва сто-
паль скія апо ве ды».
15.20, 23.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Пры ста вы».
18.20, 3.15 Се ры ял «Ва ен ная 
раз вед ка: Пер шы ўдар».
21.20 Маст. фільм «Па нен-
ка-ся лян ка».
0.30 Агуль ны ін та рэс.
0.55 Маст. фільм «Хлоп-
цы».
2.45 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 На-
ві ны — Бе ла русь.

14.30 «Тай на га ры мерц вя-
коў. Пе ра вал Дзят ла ва». 1-я 
се рыя.
15.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.45 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Ра ка вая 
спад чы на».
23.30 «Дзя жур ны па кра і не». 
Мі ха іл Жва нец кі.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.35, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ік ра ны ба-
рон».
21.25 Се ры ял «Ля га вы».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Да знаў-
ца-2».

7.00, 13.10, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад. Се-
ры ял «Лі ла і Стыч».
7.30 Ме лад ра ма «Га тэль 
Мэ ры голд. Леп шы з эк за-
тыч ных».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.20 Дра ма «Хрос ны баць-
ка», 3-я се рыя.
13.15 Дак. фільм «Ле та Гас-
под няе».
13.55 «Тэ ле ма га зін».
14.25 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».

16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
19.05 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Сем жыц-
цяў».
23.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00 «Кі но ў дэ та лях».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ба я вік «Бяс страш-
ны».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Не фар мат».
21.10 Фэн тэ зі «16 жа дан-
няў».
23.15 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Вя сё лая мо ладзь». 
Маст. фільм.
11.50 «Анд рэ іч». Дак. фільм.
12.20 «Не вя до мае жыц цё 
ста ра жыт ных егіп цян з Тэ ры 
Джон сам». Дак. фільм.
13.15 «Ры цар пры га жос ці. Ва-
сіль Па ле наў». Дак. фільм.
14.10 «Пу дзі ла». Маст. 
фільм.
16.15 І. Брамс. Сім фо нія 
№ 4.
17.00 «Чарлз Дзі кенс». Дак. 
фільм.
17.10 «Па лі глот». Хін дзі з ну-
ля за 16 га дзін! № 5.

18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «Аст ра вы». Іван Ры-
жоў.
20.30 «Тым ча сам».
21.15 «Д'яб лы». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
22.20 «Та мер лан». Дак. 
фільм.
22.50 «Кі нес коп». Кан скі 
МКФ.
23.30 «Кан струк ты віс ты. Во-
пы ты для бу ду чы ні. Рад чан-
ка». Дак. фільм.
0.25 Дж. Герш він. Рап со дыя ў 
сты лі блюз.
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00, 11.00 «У су бо ту ве ча-
рам», «Усё па чы на ец ца з ка-
хан ня...». 1989 год.
5.50 «Хіт-па рад «Астан кі на». 
1993 год.
6.45 «Да рос лыя і дзе ці». 1988 
год.
7.50 «Што? Дзе? Ка лі?». 2-я 
гуль ня се зо на (між на род ная). 
1989 год.
9.00 Маст. фільм «Дзён ны 
цяг нік».
10.35 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
11.50 Аў тар скі ве чар кам-
па зі та ра Э. Кал ма ноў ска га. 
1984 год.
13.15 «Му зА боз». 1991 год.
14.15 «Да і пас ля паў но чы». 
1991 год.
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1982 год.
16.30 «Джэм». 1992 год.
17.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
18.00 Дак. фільм «Пас ля вя-
сел ля».
18.30 Фільм-спек такль «Гу-
тар кі пры яс ным ме ся цы». 
1-я се рыя. 1981 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Вас за пра шае Ла ры-
са Ру баль ская». 1-я част ка. 
1991 год.

23.00 «Тэ ле ме му а ры». Пе-
ра да ча пра мас тац тва 60-х. 
1993 год.
23.40 «Ра ніш няя пош та». 
«Рок-н-рол». 1988 год.
0.15 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». Па ста-
рон ках 1966 го да.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны тур Іта ліі.
10.30, 23.45 Тэ ніс. Су праць-
ста ян не дня.
11.30, 21.30, 1.45 Тэ ніс. Гейм, 
сэт і Матс.
12.00, 0.45 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
22.00 Пра рэ стлінг.
23.30, 2.15 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.

5.00, 2.05 Се ры ял «Доў га і 
шчас лі ва».
5.45 Ка ме дыя «Гра хі Га раль-
да Дзідл бо ка».
7.15 Маст. фільм «Кра ма цу-
даў».
8.50, 13.35, 16.25, 21.00 Се-
ры ял «Ня ўдач нік».
9.50 Ме лад ра ма «Звыч ка жа-
ніц ца».
11.45 Ка ме дыя «Атрад Бе вер-
лі Хілз».
14.35 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль я не ра».
16.10, 19.00, 23.55, 2.45, 4.40 
Скетч ком «Па між на мі».
17.25 Ка ме дыя «Трэ нер па 
ад но сі нах».
19.20 Ка ме дыя «Дру гое Я».
22.10 Ка ме дыя «Ру ган ці на».
0.15 Ка ме дыя «Вы со ка ша-
ноў ны джэнтль мен».
3.00 Пры го ды «Пры кінь ся ма-
ім му жам».

6.00 М/ф.
8.30 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
9.15, 18.30, 3.50 «За ба ро не-
нае ка хан не». Се ры ял.
10.45 «Па нен ка і ку лі нар».
11.15 «Па спра вах не паў на-
лет ніх». Дак. се ры ял.

12.15, 17.30 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
13.10, 17.00 «Прос тыя скла-
да нас ці». Дак. се ры ял.
13.45 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ак са на Фё да ра ва.
15.10 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Дзі я на Гурц кая.
16.00, 22.10 «Зор ныя гіс то-
рыі». Дак. се ры ял.
20.10 «Зо нен тау». Се ры ял.
21.10, 5.15 «За гад ка для Ве-
ры». Се ры ял. За ключ ная се-
рыя.
23.05 Дэ тэк тыў «Гос фард 
Парк».
1.30 «Ха дзя чыя мерц вя кі». 
Се ры ял.
2.15 «Ча со ва да ступ ны». Мі-
ха іл Шу фу цін скі.
3.10 «Без пад ма ну».

5.15 Жа хі «Воўк-адзі ноч ка».
7.15 Ка ме дыя «Бунт юнац-
тва».
9.05 Ме лад ра ма «З ва чэй — 
да лоў, з чар та — прэч!».
11.10 Дра ма «Ім пе ра тар скі 
клуб».
13.20 Тры лер «Нар коз».
15.05 Тра гі ка ме дыя «Па жыц-
цё ва».
17.05 Ка ме дыя «Ка лі свяк роў 
— монстр».
19.00 Ме лад ра ма «Неш та но-
вень кае».
20.55 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
23.05 Дра ма «Сёст ры Маг да-
лі ны».
1.15 Дра ма «Ма ла дая Вік то-
рыя».
3.15 Ба я вік «Кру ты і цы пач-
кі».

6.00 Маст. фільм «Ліс ты мёрт-
ва га ча ла ве ка».
7.40 Ба я вік «Іль ві ная до ля».
9.40 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
11.40 Дра ма «Дон-Кі хот».
13.40 Дра ма «Зо ла та».
15.40 Тра гі ка ме дыя «Ко ко-
ко».
17.15 Дра ма «Вы гнан не».
20.00 Ка ме дыя «З Но вым го-
дам, ма мы!».

21.40 Ка ме дыя «Апель сі на-
вы сок».
23.30 Тра гі ка ме дыя «Не ду-
май пра бе лых мал паў».
1.40 Дра ма «Ад куп лен не».
4.00 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
7.00 Зай маль ная на ву ка.
8.00, 13.00 Аў та-SOS.
9.00, 14.00 Аў та рэ стаў ра та-
ры.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Дзі кая бу доў ля.
15.00 Дзі кая пры ро да Ама-
зон кі.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00, 20.00, 0.00, 3.00 Кос-
мас: Пра сто ра і час.
21.00, 1.00, 4.00 Перш за ўсё 
— са ма лё ты.
22.00 Кар тач ны фо кус нік.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Аме ры кан скі чо пер.
7.50, 12.20, 23.00 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Гро шы ў за се ках.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Горш быць не маг ло.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Чэм пі я нат све ту па фут-
бо ле: як гэ та зроб ле на?
19.10 Кру цей не пры ду ма-
еш.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Смя рот ныя аст ра вы.
0.00, 5.10 За ла тая лі ха ман-
ка.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ТэлесеткіТэлесеткі  ��Ні на БАГ ДА НА ВА:
Не ка то рыя па мя та юць яе па эфі-
рах на ра дыё «Пі лот-FM», дзе яна 
па чы на ла пра ца ваць у 2007-м вя-
ду чай му зы каль на-за баў ляль ных 
пра грам. Тэ ле гле да чы ўзгад ва юць 
пра ект «Зор ны рынг» на тэ ле ка-
на ле СТБ, на якім Ні на Баг да на ва 
пра цуе з 2009 го да. Кам па зі тар, 
спя вач ка і вя ду чая, а га лоў нае, 
шчас лі вая жан чы на Ні на Баг да на-
ва не ве дае, што та кое ад па чы нак. 
Ві даць, жыц цё ў рыт ме кан цэр таў, 
пра ца на тэ ле ба чан ні і вы ха ван не 
сы на дзей ні ча юць лепш за лю бы 
«энер ге тык». Вось мы і вы ра шы-
лі па ці ка віц ца ў яе, як утры маць 
шчас це ў да ло нях…

— З па зі цыі ча су, пра ве дзе на га на 
сцэ не, у эфі рах ра дыё і тэ ле ба чан ня, 
мо жа це ска заць, што вы зна чы лі ся са 
сва ім пры зван нем?

— Шчы ра, не. Мне зда ец ца, што я да 
гэ тай па ры ў по шу ку. Та му што ў дзя цін-
стве я ха це ла стаць кас ма на ўтам, по тым 
ма ры ла быць спя вач кай і кам па зі та рам, а 
ў жыц ці скла ла ся так, што я за па тра ба ва-
на на ра дыё і на тэ ле ба чан ні, так са ма як 
вя ду чая роз ных ме ра пры ем стваў. Ча сам 
зда ец ца, быц цам тое, што ў мя не лепш 
атрым лі ва ец ца, і ёсць маё пры зван не, 
але хо чац ца рэа лі за ваць ся бе яшчэ ў 
ней кім біз не се. Я ад чу ваю ўлас ны па-
тэн цы ял, і ёсць жа дан не па ка заць яго на 
спра ве. Ця пер я зноў ча каю дзі ця, і мы 
з ма ёй сяб роў кай, ды зай не рам Люд мі-
лай Лаб ко вай (яна знаў ца сва ёй спра вы), 
за пус ка ем се рыю адзен ня для ця жар-
ных жан чын. Бо рэ аль на су тык ну лі ся з 
сі ту а цы яй, што ў Бе ла ру сі адзен ня, якое 
бы ло б пры го жым і да ступ ным, вель мі 
ма ла. Вось бу ду спра ба ваць ся бе ў ро лі 
біз нес-ву мен.

— На пра ект «Зор ны рынг» вы так-
са ма ўскла да лі спа дзя ван ні, што ён да-
па мо жа рас крыц ца…

— Пер шыя се зо ны мы пра ца ва лі з ар-
тыс та мі між на род на га ўзроў ню — Ані Ло-
рак, Ла лі та Мі ляў ская і шэ раг ін шых. Яны 
бы лі роз ных уз рос таў, роз на га пра фе сій-
на га ўзроў ню і з роз ных кра ін. Па гля дзець, 
як та кія пра фе сі я на лы пра цу юць на сцэ не, 
як па вод зяць ся бе ў жыц ці, — гэ та шан ца-
ван не. По тым бы лі, на прык лад, удзель-
ні кі шоу «Спя ва ю чыя га ра ды». Сё ле та 
ўдзель ні кі на шай пра гра мы — ка вер бэн-
ды. Усе яны роз ныя, але ро бяць агуль ную 
спра ву, і ў кож на га з іх я не ча му ву чу ся, 
за вяз ваю но выя зна ём ствы. На прык лад, 
я ар га ні зоў ваю ней кае свя та, та ды на пра-
ца ва ныя кан так ты мне да па ма га юць. Да-
стат ко ва па ста віць ста тус у ін тэр нэ це — і 
нех та аба вяз ко ва ад гук нец ца. Вось та кое 
рас крыц цё…

— У вас змя ніў ся су вя ду чы. Як у но-
вым тан дэ ме ад чу ва е це ся бе?

— На но вы се зон пра во дзі лі кас тынг, і 
я ду ма ла, што за ме няць мя не ў кад ры, а 
за пра сі лі но ва га вя ду ча га. Я па га ра ско-
пе Ры бы, та му і тут — ні бы ў сва ёй сты хіі. 
З улі кам та го, што і Дзміт рый Уран гель і 
Дзміт рый Ках но — пра фе сі я на лы, ня хай 
і з роз ны мі тэм пе ра мен та мі і па ды хо да мі 
ў пра цы, то з но вым вя ду чым мы хут ка 
знай шлі агуль ную мо ву і ця пер цу доў на і 
зла джа на пра цу ем. Без умоў на, ка лі га ва-
рыць пра Дзміт рыя Уран ге ля, то ён быў не 
прос та на пар ні кам у эфі ры, а яшчэ і ма ім 
бліз кім сяб рам. Мог у гры мёр цы мне ўко-
лы ра біць, ка лі я хва рэ ла. А з но вым вя-
ду чым ад но сі ны пад трым лі ваю на ўзроў ні 
твор чых і пра цоў ных.

— На зі ра ю чы за ўдзель ні ка мі, якія 
эмо цыі ад чу ва е це — «хва рэ е це» за 
не ка га аль бо, мо жа, хо чац ца апы нуц-
ца на іх мес цы?

— Пад час зды мак пер ша га се зо на я не 
бе раг ла сіл. Бы вае, зды ма еш свае эпі зо-
ды і мож на пай сці ад па чыць, а я слу ха ла 
ўсе вы ступ лен ні ка ля сцэ ны. Ця пер жа з 
улі кам та го, што аб' ём пра цы па вя лі чыў ся 
і з'я ві ла ся сям'я, больш стам ля ю ся, та-
му не заў сё ды пры сут ні чаю на му зыч ных 
здым ках. Ад нак, вар та мне з гры мёр кі 
па чуць ці ка ва га ар тыс та, як ад ра зу бя гу 
па слу хаць. А так у асноў ным пры трым лі-
ва ю ся нейт ра лі тэ ту. Мне на ват зда ец ца, 
сут насць на шай пра гра мы не ў мо ман-
це спа бор ніц тва, а ў жа дан ні пра дэ ман-
стра ваць ар тыс та, ка лі ён спя вае жыў-
цом, ад каз вае на роз ныя пы тан ні, ча сам 
і пра ва ка цый на га ха рак та ру. Без умоў на, 
ана лі зу еш сі ту а цыю — па да ба ец ца та бе 
аль бо не ней кі вы ка наў ца. Бы вае, спя вак 
па да ба ец ца, а па чы на еш слу хаць, як ён 
ад каз вае на пы тан ні, і яго та лент бляк не, 
аль бо, на ад ва рот, ста віш ся нейт раль на, а 
па гу та рыў шы ў жыц ці, зна хо дзіш ча ла ве-
чую муд расць, яр касць мыс лен ня і по тым 
про сіш кам пакт-дыск ці шу ка еш яго пес ні 
ў ін тэр нэ це.

— Ка лі га ва рыць пра ва шу му зыч-
ную дзей насць, то не ка то рыя лі чаць, 
быц цам вы прад каз ва е це лёс…

— Усё па ча ло ся, ка лі я на пі са ла пес ню 
для Але сі Яр мо лен кі «Уж за муж не втер-
пёж», дзе мы пра ро чы лі ёй алі гар ха. По-
тым бы ла «Истосковалась по муж ско му 
пле чу» — і ў яе жыц ці зда ры ла ся пры-
го жая гіс то рыя ка хан ня, яна вый шла за-
муж за са лід на га муж чы ну. Ця пер жы ве 
за мя жой і ўсё ў яе доб ра. Вось Але ся і 
па ча ла га ва рыць пра тое, быц цам я пі-
шу пра ро чыя пес ні. Пас ля гэ тых слоў я 

ўжо за дум ва ю ся пра тое, каб 
не пі саць сум ных пе сень. Для 
мя не зна ка вай мож на лі чыць 
кам па зі цыю «Сильный муж-
чина». Ужо, дзя ка ваць Бо гу, 
і дом ёсць, і сы на на ра дзі лі, а 
вось за мест дрэ ва па куль вы-
са дзі ла кроп і цы бу лю. Ча ка ем 
зноў па паў нен не. А га лоў нае, 
што по бач і са праў ды моц ны 
муж чы на. Ця пер сяб ры ча сам 
жар таў лі ва про сяць і ім неш та 
на пі саць. Не ве даю, як у мя не 
так атрым лі ва ец ца. Маг чы-
ма, на ўзроў ні су па дзен няў, 
ці прос та ў твор чых лю дзей 
ін ту і цыя так спра цоў вае, але 
зда ра ец ца та кое.

— У ва шым рэ пер ту а ры 
ёсць пес ня «Обещания», дзе 
па сю жэ це дзве дзяў чы ны 
за ка ха ныя ў ад на го муж чы-
ну. У жыц ці да во дзі ла ся сяб-
роў ства вы пра боў ваць та кім 
чы нам?

— Сяб ро вак-раз луч ніц у 
мя не не бы ло — мо жа, з-за 
роз на сці гус таў. Аль бо я не ча-
га не ве даю. У мя не моц ны 
ха рак тар, ча сам рэз кі но раў, 
та му з не ка то ры мі сяб роў ка-
мі на шы ста сун кі пры пы ні лі ся 
з ча сам. На огул ця пер ра зу-
мею, што са мыя бліз кія сяб-
ры — гэ та род ныя лю дзі. У той 

жа час я вель мі та ва рыс кі ча ла век. І ёсць 
лю дзі, якія прый дуць мне на да па мо гу, 
ка лі спат рэ біц ца. На конт жа но ча га сяб-
роў ства па він на ска заць: як толь кі ў ця бе 
на ладж ва ец ца аса біс тае жыц цё, то мно гія 
сяб роў кі «зні ка юць» ча мусь ці. Для мя не 
гэ та не зра зу ме ла.

— А за ста лі ся лю дзі, якія прай шлі 
вы пра ба ван не ва шым пос пе хам?

— Ёсць сяб роў ка, якая жы ве ў Ма ла-
дзеч не. І ка лі я там бы ваю, то за яз джаю 
да яе. Яшчэ доб ра сяб ру ем з ад ным ад-
на клас ні кам, у яко га так са ма не бла гі біз-
нес у Мін ску. Але ў боль шас ці вы пад каў 
ча мусь ці атрым лі ва ец ца так, што, пры яз-
джа ю чы на ма лую ра дзі му і су стра ка ю чы 
не ка га, ба чыш рэ ак цыю не ча ка ную, якая 
ма ла на гад вае шчы рую ра дасць. Маў-
ляў, «ну ты ж у нас зор ка ця пер». Та кія 
пад кол кі вель мі цяж ка па тлу ма чыць ад 
лю дзей, з які мі ра ней не бы ло не га ты ву 
ў ад но сі нах. Я ж не змя ні ла ся, і тыя, хто 
здоль ны пад трым лі ваць па зі тыў ныя ад-
но сі ны, за ста лі ся ў ма ім жыц ці. Ка лі ж 
ба чу не га тыў, то імк ну ся іг на ра ваць та кія 
зно сі ны. З пе ра ез дам у Мінск змя ні ла ся 
акру жэн не. Мо жа, я та му і еха ла сю ды, 
каб знай сці лю дзей бліз кіх па ду ху, ін та-
рэ сах і стаў лен ні да жыц ця. І яны ў мя не 
ёсць.

— Лёг ка пус ка е це лю дзей у сваё 
жыц цё?

— Што б ні ад бы ва ла ся ў жыц ці, я да вя-
раю лю дзям. Лі та раль на з пер ша га ра зу. 
Ка лі мне сім па тыч ны ча ла век, то я га то-
ва да па маг чы. По тым, бы вае, ён дэ ман-
струе ся бе ў ней кай сі ту а цыі не леп шым 
чы нам, я за сму ча ю ся і ду маю: коль кі ж 
мож на ўжо? А з ін ша га бо ку, та кія па во-
дзі ны — іх праб ле ма, бо жыц цё рас кла дае 
ўсё па па лі цах. Ка лі нех та вы но сіць, на-
прык лад, неш та з май го аса біс та га жыц-

ця, то, без умоў на, зной дуц ца ах вот ныя 
гэ тую ін фар ма цыю па сма ка ваць. А ін шыя 
прос та зра зу ме юць, што та кая сяб роў ка 
ні чо га не вар тая.

— Ці ста ла на ра джэн не сы на для вас 
маг чы мас цю зба віць аба ро ты?

— У мя не ця пер пы та юць, ка лі я пай-
ду ў вод пуск па до гля дзе дзі ця ці, на што 
ад каз ваю: «Я яшчэ ад туль не вяр та ла-
ся». Прос та на са мрэч ні хто гэ та га не за ў-
ва жыў, бо сы ну бы ло паў та ра ме ся ца, 
а мы ўжо еха лі ў Хой ні кі вы сту паць на 
Дні го ра да. Але так я ма гу ра біць дзя ку-
ю чы пад трым цы му жа, і сын спа кой ны. 
Так атры ма ла ся, што я не пра пус ці ла 
на ват тэ ле ві зій ны се зон, а вось эфі ры на 
ра дыё вы па лі з гра фі ка. Жыц цё з на ра-
джэн нем дзі ця ці ста ла больш ар га ні за-
ва ным. Ка лі не дзе за бы ваю што дзён нік, 
то ў мя не па чы на ец ца па ні ка, бо ўсё ця-
пер па рас кла дзе. Ста ла менш ча су на 
ся бе: трэ ба ж ес ці пры га та ваць, ква тэ ру 
пры браць і сы на не аб дзя ліць ува гай. Не 
хо чац ца, каб маё дзі ця ска за ла ад ной чы: 
«Ма ці ўвесь час пра па да ла на гаст ро-
лях». Як толь кі я вяр та ю ся да до му, не 
мае зна чэн ня, на коль кі ста мі ла ся, ад ра-
зу па чы наю зай мац ца сы нам. Ча сам ён 
ез дзіць са мной на кан цэр ты. Ка лі ўзяць 
ін дуст рыю свят, дзе пра ца па вы хад ных 
і ве ча рах, то муж ся дзіць з сы нам. Бы-
ва ла на ват пры во зіў яго на карм лен не. 
Пе ра клад ваю кло па ты на муж чын скія 
крох кія пле чы.

— Чым па ка рыў вас бу ду чы муж?
— Ён паў го да пі саў мне і пра па ноў ваў 

су стрэц ца. Да рыў квет кі, кла па ціў ся пра 
мя не. Звяр таў ува гу на мно гія дро бя зі. І, 
ма быць, так і пра нік у маё жыц цё. Ён да-
стат ко ва ра шу чы ча ла век і, узяў шы мя не ў 
ахап ку, праз паў го да ажа ніў ся. Спан тан на 
ўсё раз ві ва ла ся ў нас. Не бы ло шмат лі кіх 
спат кан няў, пры ці рак. Як ка жуць: прый-
шоў, уба чыў і пе ра мог.

— Як ва шай сям'і ўда ец ца аб мі наць 
вост рыя вуг лы ў по бы це?

— З во пы там пры хо дзіць умен не цяр-
пець. Трэ ба на ват са мыя не пры ем ныя мо-
ман ты пе ра во дзіць у гу мар. Та ды больш 
шан цаў, што ця бе па чу юць. Так са ма важ-
на пе ра ча каць, па куль, як ка жуць, ра зы-
дуц ца кру гі на ва дзе, бо ў па ры ве мож на 
на га ва рыць та ко га, пра што бу дзеш шка-
да ваць.

— Пра што важ на не за бы ваць, ка лі 
ты шчас лі вы?

— Як ні ба наль на, але я шчас лі вая ад 
та го, што ў мя не ёсць сям'я. Ча ла ве ку 
ўлас ці ва жа даць боль ша га, але ў мя не 
ёсць муж і сын, сваё жыл лё. І ка лі гля джу 
на лю дзей, у якіх неш та не ла дзіц ца, то 
ра зу мею: я маю га лоў нае. Шчас це кож ны 
вы мя рае па-свой му. І ка лі ты шчас лі вы, 
то важ на не за бы ваць ра біць шчас лі вы мі 
сва іх бліз кіх. Не за бы ваць ска заць ма ме 
доб рае сло ва, па ца ла ваць пе рад сном 
сы на і ка ха на га ча ла ве ка, ліш ні раз па-
ці ка віц ца спра ва мі ін шых. Каб по тым не 
бы ло шка да ван ня, што час ужо не вер неш 
і ні чо га не вы пра віш.

Але на ДРАП КО.

«Ка лі я пай ду ў вод пуск
па до гля дзе дзі ця ці?

Я ЯШЧЭ АД ТУЛЬ НЕ ВЯР ТА ЛА СЯ» 

ХТО ПА Е ДЗЕ Ў ВА ЛЕ ТУ?
ЗА ВЯР ША ЕЦ ЦА АД БОР НА КОН КУРС «ПЕС НЯ ДЛЯ ЕЎ РА БА ЧАН НЯ» 

ПУЛЬС СТА ЛІ ЦЫ НА «МІР НАЙ» ХВА ЛІ

У дзя цін стве я ха це ла стаць 
кас ма на ўтам, по тым ма ры ла быць 
спя вач кай і кам па зі та рам.

Не хо чац ца, каб маё дзі ця ска за ла 
ад ной чы: «Ма ці ўвесь час 
пра па да ла на гаст ро лях».

РА ДЫЁ «МІР» ЗА ВА Я ВА ЛА ГРАН-ПРЫ
Упер шы ню ў пра гра ме кон кур су «Пра дукт го да» з'я ві ла ся ўзна га ро да для мас-ме дыя. Атры-
ма ла яе ра дыё «Мір».

Ра дыё стан цыі пры су дзі лі спе цы яль ную прэ мію за аб' ек тыў нае асвят лен не па дзей Бе ла ру сі і кра ін 
Са друж нас ці, ак тыў ную пра цу па пра соў ван ні ра дыё стан цыі ў ін тэр нэ це і элект рон ных СМІ, а так са ма 
за твор чы па ды ход у пад рых тоў цы эфі ру.

«Пры ем на, што ак тыў ная пра ца ра дыё «Мір» у ін тэр нэ це і дру ка ва ных СМІ бы ла за ўва жа на, — 
ад зна чыў ды рэк тар прад стаў ніц тва МТРК «Мір» у Бе ла ру сі Ула дзі мір Пяр цоў. — Мы са праў ды доб ра 
па пра ца ва лі, але не вар та спы няц ца на да сяг ну тым. Ёсць яшчэ шмат не па ко ра ных вяр шынь, што 
дае сты мул пра яў ляць ак тыў насць».

Га ра доў іс нуе шмат, а ста лі ца заў сё ды 
ад на. Кож ную ня дзе лю ў 11.30 усё пра 
жыц цё Мін ска і мін чан рас каз вае вя ду-
чая ра дыё «Мір» Ка ця ры на Кар пе ка.

Пад бор ка са мых ці ка вых і знач ных ста ліч ных 
на він: ад эка на міч на га жыц ця і куль тур ных па дзей 
да кур' ё заў. Вы змо жа це па чуць ад ка зы на пы-

тан ні, якія хва лю юць кож на га: ці па да ра жэе зноў 
пра езд, ча му мін скія пар коў кі ста нуць плат ны мі 
і дзе мож на ад па чыць у блі жэй шы час. Так са-
ма па тра ды цыі — пра гноз на двор'я на бу ду чы 
ты дзень. Ка лі ёсць жа дан не тры маць ру ку на 
«пуль се жыц ця» і больш да ве дац ца пра наш го-
рад, на строй вай це пры ём ні кі на «мір ную» хва лю 
107,1 FM кож ную ня дзе лю ў 11.30.

6 чэр ве ня пер шы бе ла рус-
кі ін тэр нэт-пра ект «Ко зел 
пра фут бол» стар туе ў тэ-
ле эфі ры — на спар тыў ным 
ка на ле «Бе ла русь 5». Пра-
ект, пры све ча ны ад на му з 
са мых па пу ляр ных ві даў 
спор ту ў кра і не і ў све це, 
пра цяг вае за ва ёў ваць но-
вую аў ды то рыю.

— Ка лі ў струк ту ры АТН па-
ча ла пра ца ваць ды рэк цыя ін тэр-
нэт-на він, то яе за да ча бы ла ў 
тым, каб з'яў ля лі ся ўлас ныя, не-
ар ды нар ныя ін тэр нэт-пра ек ты. І 
«Ко зел пра фут бол» — адзін з 
іх. Сён ня ён пер шы на быў маг чы-
масць вый сці ў тэ ле эфір, — ка жа 

аў тар і вя ду чая пра гра мы Крыс-
ці на Ко зел.

У пра гра ме «Ко зел пра фут-
бол» асвят ля юц ца фут боль ныя 
мат чы роз ных ліг кра і ны, а так са-
ма гуль ні з удзе лам на цы я наль-
ных збор ных Бе ла ру сі. У кож ным 
вы пус ку вя ду чая Крыс ці на Ко зел 
у за баў ляль най фор ме рас каз-
вае пра пэў ны матч, ка мен туе 
гуль ню спарт сме наў, ці ка віц ца 
мер ка ван ня мі са міх фут ба ліс таў 
не па срэд на на по лі.

«Ко зел пра фут бол» — пер-
шая пра гра ма, дзе га лоў ныя ро лі 
вы кон ва юць ба лель шчы кі. На-
прык лад, праз са цы яль ныя сет-
кі ме на ві та фут боль ныя фа на ты 
вы бі ра лі мат чы для асвят лен ня і 

рэ аль на ўплы ва лі на мес ца пра-
вя дзен ня зды мак. Ця пер ін тэр нэт-
ка рыс таль ні кі афарм ля юць за явы 
на ўдзел у кон кур се фут боль ных 
экс пер таў і зма га юц ца за зван не 
леп ша га праг на зіс та і за ка рыс-
ныя пры зы, — ад зна чы ла кі раў нік 
ды рэк цыі ін тэр нэт-на він Агенц тва 
тэ ле на він Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
Ка ця ры на За баў ская. — Пры ства-
рэн ні пра ек та су пра цоў ні кі на шай 
ды рэк цыі ста вяць пе рад са бой за-
да чу па ка заць, што бе ла рус кі фут-
бол мо жа быць ці ка вым, за хап-
ляль ным і ві до вішч ным. Мы ма-
ты ву ем аў ды то рыю ад па чы ваць з 
ка рыс цю, пры цяг ва ю чы гле да чоў 
да раз моў пра фут бол».

Але на ДРАП КО.

З ІН ТЭР НЭ ТУ — У ЭФІР 


